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סקר הבריאות ,הזיקנה והפרישה באירופה ) (SHAREפותח על בסיס סקר
הבריאות והפרישה האמריקני ,כדי להבי יותר את מצב של בני  50ומעלה
באירופה .הסקר נער בתריסר מדינות מסקנדינביה ועד לי התיכו ,תו יישו
גישה רבתחומית לש יצירת תשתית אמפירית למחקרי השוואתיי במגוו
נושאי :דמוגרפיה ,בריאות פיסית ונפשית ,תפקוד קוגניטיבי ,טיפול רפואי,
תעסוקה ופנסיה ,הכנסות והוצאות ,נכסי ,העברות פיננסיות ,דיור ,תמיכה
חברתית ,ילדי וציפיות בנוגע לעתיד .הנתוני נאספו באמצעות שאלו אחיד
שהועבר למרואייני תו שימוש בכלי  CAPIובשאלו למילוי עצמי ,שבו נשאלו
המרואייני על שביעות רצונ מחייה ,על רווחת הנפשית ועל עמדותיה
ביחס לאחריות המדינה והמשפחה .בישראל כלל השאלו למילוי עצמי התייחסות
ייחודית לאירועי חיי וטראומה ולרפורמה במערכת הפנסיה .השאלו תורג
לעברית ,ערבית ורוסית ,ורואיינו באמצעותו  2,603מרואייני ב 1,774משקי
בית ,שנדגמו הסתברותית ומהווי מדג מייצג של אוכלוסיית בני ה 50ומעלה
בישראל .הריאיונות נערכו בי אוקטובר  2005ליולי  .2006שיעור ההיענות בסקר
היה  69אחוז .בימי אלה עוברי הנתוני בדיקה וניקוי ,קיבו) ויצירת אינדקסי
השוואתיי ,חישוב משקולות מכוילות וזקיפת ערכי הכנסה למשקי הבית .מלבד
זאת עובד צוות SHAREישראל על תיעוד הנתוני ,כדי לשפר את נגישות.
קוב) הנתוני הסופי יעמוד לרשות החוקרי באתר של  SHAREובמאגר ICPSR
באוניברסיטת מישיג.

_____________
1

מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל ,בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית על ש פאול
ברוואלד ,האוניברסיטה העברית בירושלי.
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סקר הבריאות ,ההזדקנות והפרישה באירופה ) (SHAREהוא מפעל חיוני להבנת מצב
של בני  50ומעלה ומסגרת לפיתוח תשתיות מחקר לעיצוב מדיניות ציבורית לאוכלוסייה
המבוגרת .בגל הראשו לפרוייקט ,שנער באירופה במהל שנת  ,2004נאספו נתוני
במגוו נושאי על נסיבות החיי השונות של  22,000מרואייני ויותר באחת#עשרה
מדינות אירופיות ,מסקנדינביה ועד לי התיכו ) .(Boersch-Supan et al., 2005אחד
ההיבטי הייחודיי והחדשניי המאפייני את סקר  SHAREהוא הגישה הבינלאומית
והרב#תחומית ,המאפשרת ניתוחי בי מדינות במגוו רחב של נושאי .המידע שנאס$
בפרוייקט  SHAREמציע הזדמנות ייחודית להשוות את בריאות ,את מצב הכלכלי ואת
רווחת של מבוגרי בארצות שונות באירופה .ניתוח מעמיק של ממצאי סקר SHARE
יתרו להעמקת הבנתנו את התופעה של הזדקנות האוכלוסייה ויסייע בהתמודדות ע
אחד האתגרי הדרמטיי ביותר שהחברה האנושית ניצבת מול.
מער המחקר של  SHAREומבנהו מבוססי על סקר הבריאות והפרישה )(HRS
האמריקני של מבוגרי בני  50ומעלה ,שהושק כמחקר אור בשנת  ,1992ונער מאז בכל
שנתיי ) .(Juster & Suzman, 1995מאז השקת  HRSיזמו עוד מדינות פרוייקטי
דומי ,שתכלית ללמוד על הזדקנות אוכלוסיותיה ולשפר באמצעות הנתוני שנאספי
את המדיניות הציבורית ביחס לאוכלוסיה המבוגרת .בי המחקרי המבוססי על מחקר
 HRSנית למנות את מחקר הבריאות וההזדקנות המקסיקני Soldo et al., ) MHAS
 (2002ואת מחקר האור האנגלי על ההזדקנות Netuveli, Wiggins, Hildon, ) ELSA
 .(Montgomery, & Blane, 2006בקרוב ייושומו יוזמות חדשות במדינות אחרות ובה
יפ ותאילנד.
ישראל הצטרפה כחברה לפרוייקט  SHAREבראשית שנת  .2005הגל הראשו של איסו$
הנתוני בפרויקט #SHAREישראל היה בשני  .2005#2006בפיתוח פרוייקט #SHARE
ישראל ובגל הראשו של איסו $הנתוני תמכו המכו הלאומי לזיקנה של מכוני הבריאות
הלאומיי של ארצות הברית ) ;NIHמענק מחקר  ,(R21-AG2516901המוסד לביטוח
לאומי והקר הגרמנית#הישראלית למחקר ולפיתוח ).(GIF
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ìàøùé-SHARE ø÷ñì ïåìàùä çåúéô
סקר #SHAREישראל מבוסס על שאלו מחקר אחיד ,שעליו התבססו כל מדינות אירופה
השותפות בפרוייקט  .SHAREהשאלו ,שהותא לתנאי הייחודיי בישראל ,הועבר
למרואייני תו שימוש בשני מנגנוני עיקריי :הראשו היה ריאיו אישי מונחה מחשב
) ,(CAPIשנכתב בשפת  .Blaiseבאמצעותו רואיינו כל האנשי בני  50ומעלה בכל אחד
ממשקי הבית שבמדג ,כמו ג בני זוג ,ללא קשר לגיל .בדומה לנהוג במחקר ,HRS
ענה משיב אחד ,שהוגדר כמייצג משק הבית ,על רוב השאלות הדנות במשק הבית,
ובדומה לכ הוגדרו ג משיב בנושאי פיננסיי ומשיב בנושאי משפחתיי .המניע
העיקרי להגדרת משיבי המייצגי את משק הבית הוא ניסיו לקצר את הריאיו למשיבי
האחרי ,כדי לצמצ ככל האפשר נשירת מרואייני .שאלות ברמת ניתוח אינדיבידואלית
הופנו לכלל המרואייני .ריאיו ה CAPI#נמש בממוצע כתשעי דקות .הכלי השני היה
שאלו נספח למילוי עצמי בידי המרואייני .שאלו זה הכיל סדרה של שאלות
סובייקטיביות העוסקות ברווחת האישית של המרואייני .מילוי שאלו זה אר כ20#
דקות ,ובסיו מילויו נאס $בידי המראייני או נשלח בדואר למכו הסקרי – מכו ב.י.
ולוסיל כה למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל#אביב )להל מכו כה(.
בשל המאפייני הייחודיי של החברה הישראלית בכלל ושל האוכלוסייה המבוגרת בה
בפרט ,נדרשה התאמה מיוחדת של כלי המחקר של  SHAREקוד ליישומ במחקר
בישראל .כדי לייצג את שלוש קבוצות האוכלוסייה העיקריות בחברה הישראלית –
יהודי#ישראלי ותיקי ,ערביי ישראל ועולי חדשי ממדינות ברית המועצות/חבר
העמי ,שעלו לישראל אחרי  1989בעקבות התמוטטות המשטר הסובייטי – היה צור
לתרג את שני כלי המחקר )השאלו הממוחשב והשאלו למילוי עצמי( לעברית ,לערבית
ולרוסית .פרוטוקול  SHAREקבע שהשאלו יתורג לכל שפה המשמשת בחיי היומיו
לפחות  5אחוזי מהאוכלוסייה הכללית במדינה שבה נער הסקר .כלי המחקר המותאמי
נבחנו במחקר חלו -שבמהלכו נערכו עשרה ריאיונות בכל אחת מ השפות.
עבודת השדה נעשתה בי  30בספטמבר  2005ל 15#ביולי  .2006לפי תכנית המחקר
המקורית אמורה היתה עבודת השדה להימש עד אמצע אוגוסט  ,2006אבל מלחמת
לבנו השנייה ,שפרצה ב 12#ביולי  ,2006פגעה ,כצפוי ,בהיענות המרואייני שטר
רואיינו עד אז בכלל האר ,-ובפרט באזור הצפו ,שרוב תושביו היו נתוני במקלטי
ובאזורי מוגני ,ורבי אחרי נמלטו מבתיה לאזורי בטוחי במרכז האר -ובדרומה
)נקודה זו תידו בהרחבה בדיו בשיעור ההיענות ובמשקולות המדג בהמש ( .במהל
עבודת השדה נדגמו משקי בית שחי בה לפחות אד אחד שנולד בשנת  1955או לפניה.
הזכאות לריאיו חלה על כל אד שנולד בשנת  1955או לפניה ועל בני/בנות זוג באותה
עת )אי הגבלה על גיל ב/בת הזוג( ,דוברי עברית ,ערבית או רוסית .בהתא לנוהל שחל
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על כל מדינות  SHAREלא כללה אוכלוסיית המטרה אנשי המתגוררי בבתי אבות,
במוסדות סיעודיי ,במתקני כליאה או בכל מוסד אחר.
הנתוני שאספו המראייני באמצעות הכלי הממוחשב ) (CAPIהועברו אחת לשבועיי
לשרתי חברת  CentERdataשבסיסה בהולנד .חברה זו ניהלה את מאגר המידע של נתוני
כל מדינות  ,SHAREוהפיקה על בסיס הנתוני הגולמיי את קובצי הנתוני בגירסת
תוכנות  SPSSו .STATA#חלק מהנתוני שנכללו בהעברות דו#חודשיות אלו היו נתוני
ניהול ההתקשרות ע משקי הבית .אלה כללו את פרטי משקי הבית שאית נוצר קשר
ומצב הריאיו ,ונתוני על איכות איסו $הנתוני ,ביניה תזמו מש הריאיונות ,פרקי
הריאיו השוני והשאלות הפרטיות ,נתוני לחיצות הכפתורי בידי המרואייני והערות
שרשמו המראייני במהל הריאיונות .נתוני משלימי אלה שימשו לניטור ביצועי
המראייני ולטיפול מידי בבעיות שהתעוררו במהל עבודת ,וכ למיקוד תוכניות
הכשרת המראייני ולשיפור טכניקות הגיוס של סוכנות הסקרי.

2

äîéâãä

מחקר #SHAREישראל תוכנ לייצג את תושבי ישראל בני  50או יותר ובני/בנות זוג.
המדג היה מדג אשכולות שכבתי של האוכלוסייה הבוגרת בישראל .בכל אחד
מהאשכולות נדגמו ,בצורה היררכית ,אנשי החיי במשקי בית באזורי הסטטיסטיי
שבשכבה .בתרשי  1מוצגת חלוקת האוכלוסייה הבוגרת בישראל לתשע שכבות.
ההסתברות של כל אחד ממשקי הבית באוכלוסייה להיכלל במדג מושפעת מגודל תת#
המדג בכל אחת מהשכבות ,מגודל האזור הסטטיסטי וממספר משקי הבית העומדי
בתנאי הס) $כאלה שמתגורר בה לפחות מרואיי אחד ב  50או יותר( .ההסתברות של
מרואיי אינדיווידואלי להיכלל בדגימה )שבה יחידת הניתוח היא משקי בית ,כאמור(
מושפעת מכל אלה וממספר העומדי בתנאי הס $לריאיו במשק הבית .הסתברויות אלה
מכלילות את כל יסודות הדגימה.

_____________
2

חלק זה מבוסס על דיווחו של פרופ' דוד שטיינברג ,יוע סטטיסטי לSHAREישראל ועל עבודתו של פרופ' נוח
לויאפשטיי ,חבר הוועדה המייעצת לSHAREישראל ,שעמד בראש מכו כה במרבית תקופת עבודת השדה.
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תרשי 1
˘Ï‡¯˘È-SHARE ¯˜ÁÓ· ‰ÓÈ‚„‰ ˙Â·Î
ערבי

מוסלמי

דרוזי

נוצרי

אזורי
מעורבי

יהודי

דתיי

מסורתיי

תושבי ערי
גדולות

חילוני

עולי מבריה"מ
לשעבר לאחר 1989

תושבי
הפריפריה

גודל המדג האפקטיבי המתוכנ במרבית מדינות  SHAREעמד על  1,500משקי בית
)ראו לוח  .(1בשלוש מדינות  – SHAREדנמרק ,צרפת ושוויי – תוכנ מדג אפקטיבי
קט יותר ,בטווח שבי  1,000"1,200משקי בית .בשוודיה תוכנ מדג אפקטיבי בגודל
 2,263משקי בית .גודל המדג האפקטיבי המתוכנ ב" "SHAREישראל היה  1,700משקי
בית ,בדגימה הסתברותית ללא החלפה .לש השגת יעד זה נערכה דגימה רב"שלבית,
ששילבה דגימה הסתברותית של אזורי סטטיסטיי בשלב ראשו ודגימה מתו( רשימת
טלפוני שהורכבה עבור כל אחד מהאזורי הסטטיסטיי .יש לציי ש" 95אחוז בקירוב
ממשקי הבית בישראל מנויי על קו טלפו של בזק ,ושיעור המנויי א* גבוה משיעור זה
באוכלוסייה המבוגרת.
תחת שיטת דגימה זו נדגמו תחילה  150אזורי סטטיסטיי מתו(  2,300אזורי שהגדירה
הלמ"ס .אזורי אלה ייצגו את השכבות שנידונו בחלק הקוד .שמות הרחובות בכל אחד
מהאזורי הסטטיסטיי שנדגמו אותרו ,וממאגר בזק נשלפו מספרי הטלפו הקוויי של
מנויי המתגוררי ברחובות אלו .מספר קבוע של יחידות דיור נדג מתו( כל אחת
מרשימות מספרי הטלפו של יחידות הדיור שנדגמו בכל אחד מ האזורי הסטטיסטיי.
ע כל יחידות הדיור שנדגמו נוצר קשר ,וזאת כדי לוודא שמתגורר בה לפחות אד אחד
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ב  50או יותר ,וכ שהכתובת המופיעה מדויקת ומלאה .לבסו* סופקו הרשימות
למראייני ,שנדרשו לראיי את כל האנשי העומדי בתנאי הס* במשקי הבית שנדגמו.
לוח 1

¯SHARE ˙ÂÈ„Ó· ÈÂˆÈÓ ¯ÂÚÈ˘Â ÔÎÂ˙Ó ˙ÂÂÈ‡È¯ ¯ÙÒÓ ,ÂÓÏ˘Â‰˘ ˙ÂÂÈ‡È

‰ÙÂ¯È‡-SHARE
דנמרק
גרמניה
איטליה
הולנד
ספרד
שבדיה
אוסטריה
צרפת
יוו
שוויי
Ï‡¯˘È-SHARE

˙È·‰ È˜˘Ó Î"‰Ò
˘¯ÂÈÈ‡Â

˙È· È˜˘Ó ¯ÙÒÓ
˘˙ÔÈÈ‡¯Ï ÂÎÂ

13,268
1,173
1,563
1,387
1,544
1,324
1,474
1,453
1,166
1,476
708
1,774

14,663
1,200
1,500
1,500
1,500
1,500
2,263
1,500
1,200
1,500
1,000
1,700

˘ÈÂˆÈÓ ¯ÂÚÈ
)(%
90
91
104
92
103
88
65
97
97
98
71
104

מקורBoersch-Supan, A. & H. Juerges (Eds.), 2005, table 9.7 :

מספר משקי הבית שנדגמו כדי להשיג את גודל המדג המתוכנ חושב תו הנחת קיו
מתאמי תואשכוליי ) (ICCבשיעור של  0.02בתו כל אזור סטטיסטי .הנחה זו
מבוססת על ניסיו מחקרי הסקר האירופי החברתי ) (ESSשער מכו כה .ידוע שב45
אחוז בקירוב ממשקי הבית בישראל חי לפחות אד אחד ב  50או יותר ,ולכ כדי להשיג
שיעור היענות בגובה  70אחוז ,היה צור ליצור רשימות של  38כתובות בכל אחד מ
12
(.
האזורי הסטטיסטיי ) = 38
.7 × .45
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íâãîä úåìå÷ùîå úåðòéää øåòéù
המדג הגולמי ההתחלתי כלל ,לאחר סינו טלפוני ראשוני 3,276 ,משקי בית .עוד סינו
שעשו המראייני העלה שמתו המדג ההתחלתי נמצאו עוד  690משקי בית שלא עמדו
באחד מתנאי הסינו לפחות )נפלי( .הסיבות לנפל היו אלה :לא חי במשק הבית לפחות
אד אחד שגילו  50או יותר; במשק הבית אי אנשי הדוברי א +לא אחת משלוש שפות
הריאיו )עברית ,ערבית ורוסית(; אנשי שעברו להתגורר בחו"ל ,משיבי שנפטרו או
סיבות אחרות .הקבוצה הגדולה ביותר של נפל היתה של  363משקי בית בצפו ישראל,
שאליה לא נית היה להגיע בשלב האחרו של איסו +הנתוני בעקבות התקפות טילי
במהל מלחמת לבנו השנייה .במקרה זה אימצנו את המדיניות של סקר הבריאות
והפרישה האמריקני ) (HRSמשנת  ,1992שבמסגרתה סווגו כנפל אזורי בלוסאנג'לס
שהפכו לא נגישי בגלל מהומות שהתרחשו בעיר באותה העת.
גודל המדג הגולמי הסופי של משקי בית העומדי בתנאי הס +לריאיו עמד על .2,586
מתו מדג גולמי זה רואיינו בפועל  1,774משקי בית .שיעור ההיענות הסופי ) 68.6אחוז(
גבוה במקצת משיעור ההיענות שהושג ביתר מדינות ) SHAREראו לוח  ,(2וכ משיעורי
היענות שסקרי אירופיי חברתיי אחרי מדווחי עליה ) & Boersch-Supan
 .(Juerges, 2005ס הכול נערכו  2,603ריאיונות אינדיווידואליי 2,492 :מה ע אד
שגילו  50או יותר ,והיתר ע בני/בנות זוג צעירי מגיל .50
לוח 2

˘SHARE ˙ÂÈ„Ó· ˙È· È˜˘ÓÏ ˙ÂÚÈ‰‰ È¯ÂÚÈ

‰ÙÂ¯È‡-SHARE
דנמרק
גרמניה
איטליה
הולנד
ספרד
שבדיה
אוסטריה
צרפת
יוו
שוויי
Ï‡¯˘È-SHARE

˙È· È˜˘Ó Î"‰Ò
·* Ì‚„Ó
23,946
1,857
2,597
2,549
2,517
2,641
3,032
2,831
1,584
2,453
1,885
2,586

˙È· È˜˘Ó ¯ÙÒÓ
˘¯ÂÈÈ‡Â
13,268
1,173
1,563
1,387
1,544
1,324
1,474
1,453
1,166
1,476
708
1,774

* מדג גולמי סופי של משקי בית שנמצאו עוני על תנאי הס לריאיו.
מקורBoersch-Supan, A. & H. Juerges (Eds.), 2005, table 9.11 :

˘˙ÂÚÈ‰ ¯ÂÚÈ
)(%
55
63
60
54
61
50
49
51
74
60
38
69
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עיו בלוח  3מגלה שמספר המרואייני שגיל  50או יותר במדג SHAREישראל היה
הגבוה ביותר במדינות  .SHAREהשוואת פיזור הגילאי והיחס בי שיעורי הגברי
והנשי שרואיינו )ראו לוחות  4ו (5מעלה כי שיעור בני  5950שני ושיעור הגברי
במדג הישראלי גבוהי במקצת בהשוואה לשיעורי המקבילי במדינות האחרות .יחד
ע זאת ,עיו בלוחות מלמד כי מגדר המרואייני ופיזור גיל נמצא בטווח של מדינות
 SHAREהאחרות.
לוח 3

SHARE ˙ÂÈ„Ó· ÂÓÏ˘Â‰˘ ÌÈÈÏ‡Â„ÈÂÂÈ„È‡ ˙ÂÂÈ‡È¯ ¯ÙÒÓ
˙È· È˜˘Ó Î"‰Ò
19,182
1,699
2,350
2,023
2,350
1,813
2,116
1,957
1,746
2,131
997
2,492

‰ÙÂ¯È‡-SHARE
דנמרק
גרמניה
איטליה
הולנד
ספרד
שבדיה
אוסטריה
צרפת
יוו
שוויי
Ï‡¯˘È-SHARE

מקורBoersch-Supan, A. & H. Juerges (Eds.), 2005, table 9.14 :

לוח 4
(ÌÈÊÂÁ‡·) ÏÈ‚ ˙ÂˆÂ·˜ ÈÙÏ SHARE ˙ÂÈ„Ó· ÂÓÏ˘Â‰˘ ˙ÂÂÈ‡È¯· ÌÈ·È˘Ó‰
‰ÙÂ¯È‡-SHARE
דנמרק
גרמניה
איטליה
הולנד
ספרד
שבדיה
אוסטריה
צרפת
יוו
שוויי
Ï‡¯˘È-SHARE

59-50
38
43
35
34
44
31
37
32
43
42
39
40

52
46
58
60
48
55
52
58
47
48
49
52

79-60

מקורBoersch-Supan, A. & H. Juerges (Eds.), 2005, table 9.16 :

80+

9
10
7
7
8
13
11
9
9
10
10
8
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לוח 5

˘(ÌÈÊÂÁ‡·) SHARE ˙ÂÈ„Ó· ¯„‚Ó ÈÙÏ ÌÈ·È˘Ó‰ ¯ÂÚÈ
גברי
‰ÙÂ¯È‡-SHARE
דנמרק
גרמניה
איטליה
הולנד
ספרד
שבדיה
אוסטריה
צרפת
יוו
שוויי
Ï‡¯˘È-SHARE

44
45
46
44
46
41
46
41
43
42
46
46

נשי
56
55
54
56
54
59
54
59
57
58
54
54

מקורBoersch-Supan, A. & H. Juerges (Eds.), 2005, table 9.16 :

בתרשי  2מופיעה פירמידת גילאי משיבי הסקר בישראל לפי מינ ,בהשוואה לשיעורי
המצופי ,לפי נתוני הלמ"ס .עיו בתרשי מגלה התאמה טובה בי השיעורי במחקר
SHAREישראל לבי השיעורי שמפרסמת הלמ"ס .מנגד ,השוואת החלוקה לפי קבוצות
אוכלוסייה במדג הישראלי )ראו נתוני ללא משקולות ,לוח  (6מעלה שיש ייצוגחסר
לקבוצת דוברי הרוסית שעלו לאחר ) 1989וכתמונת ראי של תופעה זו – ייצוג יתר של
ישראלי ותיקי( ,כמו ג ייצוג יתר של ערבי ישראלי .בעיות הייצוג של קבוצות
האוכלוסייה תוקנו באמצעות משקלות מדג מכוילות ,א כי אי ספק שהפערי בייצוג
צמצמו את השונות בתו& הקבוצות.
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תרשי 2

ÌÈÓ ÈÙÏ ¯˜Ò‰ È·È˘Ó È‡ÏÈ‚ ¯ÂÊÈÙ ˙„ÈÓ¯ÈÙ

לוח 6

˙ÂÏÂ˜˘Ó ˙ÏÚÙ‰ È¯Á‡Â ÈÙÏ Ï‡¯˘È-SHARE Ì‚„Ó
˙Ò"ÓÏ‰ ÈÂ
%
ישראלי ותיקי
ערבי ישראלי
עולי בריה"מ אחרי 1989
Î"‰Ò

˙Ï‡¯˘È-SHARE ÈÂ
˙ÏÚÙ‰ ¯Á‡Ï
˙ÂÏÂ˜˘Ó ‡ÏÏ
˙ÂÏÂ˜˘Ó
%
%
N

72.2
8.7
19.0

1,974
331
187

79.2
13.3
7.5

72.2
8.7
19.0

100.0

2,603

100.0

100.0

ø÷ñá íéðúùîä
כפי שציינו קוד ,פרוייקט  SHAREשוא לייצר מסגרת רבתחומית למחקר )Boersch-
 .(Supan & Juerges, 2005לש השגת מטרה זו נוצרו מודולות ) (Modulesשל שאלות
בסקר ,לפי התחומי שלהל:
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.1

 – ÁÈ˙Ùהריאיו הממוחשב התחיל בחלק המכונה  ,ÈÂÒÈÎ ÍÒÓאשר הציג את המחקר
לפני המרואיי הראשי במשק הבית )נקבע שרירותית המרואיי שאיתו נוצר הקשר
לראשונה( ,ואת התחייבות עורכי המחקר לשמירה על פרטיות המרואייני .בחלק זה
נאס מידע דמוגרפי בסיסי ראשוני על כל בני משק הבית )ש ,מגדר ,תארי #לידה,
מהות היחסי ע המרואיי הראשי והמצב המשפחתי( .באמצעות נתוני אלה נקבע
מי מבני משק הבית עומדי בתנאי הס לריאיו  .SHAREבחלק זה ג נקבעו
המשיבי שיתפקדו כמייצגי משק הבית כולו בתחומי הדיור ,הפיננסי והמשפחה.

.2

„ – ‰ÈÙ¯‚ÂÓבמודולה זו נאספו על כל אחד מהמרואייני במשק הבית נתוני
דמוגרפיי ,ביניה אר %הלידה ,המצב המשפחתי ,ההשכלה והעיסוק .מלבד זאת
נאס מידע סלקטיבי על ב/בת זוגו של המרואיי ,על הוריו ,עיסוקיה האחרוני,
מצב הבריאותי ותדירות הקשר אית.

.3

·¯ – ˙ÈÒÈÙ ˙Â‡Èבמודולה זו נמדדו פני שוני של מצב הבריאות ,ביניה דיווח
עצמי של המרואייני על מצב הבריאותי ,כושר ראיית ושמיעת ,מחלותיה
ונכויותיה הכרוניות ,כמו ג נתוני על אבחנות ספציפיות וסימפטומי ,כאב
וקשיי בביצוע פעולות בחיי היומיו.

.4

 – ÌÈÈ˙Â‚‰˙‰ ÌÈÂÎÈÒבמודולה זו נאס מידע על התנהגות הבריאותית של
המרואייני .באופ מפורט נבדקו הרגלי העישו וצריכת האלכוהול של המרואייני
מזה והרגלי הפעילות הגופנית שלה מזה.

.5

˙ – È·ÈËÈ‚Â˜ „Â˜Ùבמודולה זו נמדדו באופ אובייקטיבי וסובייקטיבי ארבעה פני
של התפקוד הקוגניטיבי של המרואייני :אוריינות ,כשרי מספריי ,זיכרו ושימוש
בשפה.

.6

·¯ – ˙È˘Ù ˙Â‡Èבמודולה זו ביררנו כיצד המרואייני תופסי את חייה .מלבד זאת
נאספו נתוני על בעיותיה הרגשיות של המרואייני.

.7

 – È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈËבמודולה זו נאס מידע על ביקוריה האחרוני של המרואייני אצל
הרופא ואשפוזיה בבתי חולי .מלבד זאת נאספו נתוני על סוג הביטוח הרפואי
שהמרואייני מחזיקי בו.

.8

˙ – ˙ÂÈÒÙÂ ‰˜ÂÒÚבמודולה זו נאספו נתוני על עבודת הנוכחית של המרואייני
ועל הכנסת מעבודה ,ממקורות נוספי ומכל קצבה שהיו זכאי לה עד כה.
מרואייני שדיווחו שפרשו לגמלאות וכעת מקבלי קצבה ,נשאלו על מספר
הקצבאות שה זכאי לה ועל מקור ועל גובה הכנסותיה מקצבאות.

.9

 – ÌÈ„ÏÈבמודולה זו נאס מידע מפורט על ילדי המשיבי.
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 – ˙È˙¯·Á ‰ÎÈÓ˙ .10במודולה זו נאס מידע על העזרה שמקבלי ונותני המרואייני
ויתר בני משק הבית בתו #משק הבית ומחוצה לו .ברוב המקרי הופנו השאלות
במודולה זו רק אל המרואיי שהוגדר .È˙ÁÙ˘Ó ·È˘Ó
 – ˙ÂÈÒÈÙ ˙Â¯·Ú‰ .11במודולה זו נשאל המרואיי על ההעברות הפיננסיות הרגילות
שמשק הבית עושה ,על תשלומי ששולמו או נתקבלו מאנשי מחו %למשק הבית
ועל ירושות שנתקבלו במשק הבית .במודולה זו רואיי  ÈÒÈÙ‰ ·È˘Ó‰בלבד.
 – ¯ÂÈ„ .12במודולה זו נאס מידע על מצב הדיור הנוכחי של המרואייני .המרואייני
נשאלו על גודל הבית ועל איכות חייה בו .בעלי בתי נשאלו על ער #רכוש,
ובכפו למצב האישי על משכנתאות או על דמי שכירות .במודולה זו רואיי ·È˘Ó
.˙È·‰ ˜˘Ó
 – ˙È·‰ ˜˘Ó ˙ÂÒÎ‰ .13במודולה זו נאספו נתוני משלימי על הכנסות משק הבית
ממקורות אחרי ,שלא פורטו ביחידת התעסוקה והפנסיות .ג במודולה זו רואיי
משיב משק הבית.
 – ‰ÎÈ¯ˆ .14במודולה זו נאס מידע על הוצאות משק הבית השונות ,ביניה הוצאות על
מזו ,חשמל ,טלפו ודלק .ג במודולה זו רואיי משיב משק הבית.
 – ÌÈÒÎ .15במודולה זו נאספו נתוני על הנכסי הפיננסיי והלאפיננסיי שבחזקת
משק הבית .בהקשר זה רואיי מרואיי אחד לכל מודולה פיננסית ,שהוגדר ·È˘Ó
 .ÈÒÈÙהמודולה הפיננסית הכילה משיב אחד )כשהמרואיי חי לבד או במשק בית
שבו התנהלו נכסי כל בני הבית במשות( או שניי )כשבני משק הבית ניהלו את
נכסיה בנפרד(.
 – ˙ÂÈÙÈˆ .16במודולה זו נחקרו ציפיותיה של המרואייני ,מידת הביטחו שלה
בעתיד ,כיצד ה מפרשי סכנות וכיצד ה מעריכי את ההחלטות הפיננסיות של
משק הבית.
 – ÌÈÈÈ‡¯Ó‰ ˙ÂÁ·‡ .17במודולה זו ,שחתמה את הריאיו הממוחשב של כל אחד
מהמרואייני ,נשאלו מראייני השדה על מאפייני הריאיו ,על נוכחות של אנשי
אחרי בחדר במהל #הריאיו ,על מועד עריכת הריאיו המפורט ועל האווירה
במהלכו .עוד מסרו המראייני את רשמיה על דירת המרואיי ,על האזור שהיא
ממוקמת בו ועוד.
בנוס ליחידות שפורטו לעיל כלל מחקר  SHAREשתי מדידות של תפקוד הפיסי של
המרואייני .בראשונה נמדדה עוצמת אחיזת כ יד של המרואייני ,תו #שימוש
בדינמומטר לאחיזת יד ,ובשני נמדדה מהירות ההליכה של מרואייני בני  75או יותר או
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של כאלה שדיווחו על קשיי בהליכה ,ללא קשר לגיל ,על ידי מדידת מש #הזמ שבו
עברו מרחק שלושה מטרי בהליכה.
כפי שצוי קוד לכ ,נשאלו המרואייני בשאלו למילוי עצמי על תפיסותיה
הסובייקטיביות .בי השאר נאספו נתוני על שביעות רצונ מהחיי ,מעבודת
וממשפחת ,נתוני על רווחת ) ,(CASPציוני הדיכאו שלה ) ,(CES-Dמידת
האופטימיות והפסימיות שה חשי ) (LOT-Rועמדותיה בנוגע לאחריות המדינה
והמשפחה .עוד נכללו בגרסה הישראלית של השאלו למילוי עצמי שני גופי שאלות
ייחודיי ,שלא נכללו בשאלוני  SHAREבמדינות האחרות :התמודדות ע טראומה
במהל #החיי ועמדות בנוגע להעלאת גיל הפרישה במסגרת הרפורמה הפנסיונית
שהושקה בשנת .2004
.1

 – ‰ÓÂ‡¯Ëלמרואייני הוצגה רשימה של  17אירועי חיי קשי .המרואייני
התבקשו לציי בנוגע לכל אחד מהאירועי ,א חוו אירוע כזה ,וא כ ,מתי חוו
אותו בפע הראשונה ומה היתה מידת השפעת האירוע עליה .אירועי טראומה אלה
כיסו שישה תחומי (1) :פגיעה במלחמה ,אירוע טרור ,מחלה קשה ו/או תאונה;
) (2עדות לפגיעה במלחמה ,אירוע טרור ,מחלה קשה ו/או תאונה של אד אחר;
) (3חשיפה לפשיעה ,התעללות ,הטרדה מינית ו/או משבר כלכלי קשה; ) (4אובד
אד קרוב במלחמה ,אירוע טרור ,מחלה קשה ו/או תאונה; ) (5אובד ב/בת זוג
ו/או ילד; ) (6מת/קבלת טיפול ארו #טווח שנועד לסייע בתפקוד יומיומי .בנוס
רואיינו מרואייני ניצולישואה על המועדי והמקומות בה שהו ,ה והוריה,
בתקופת השואה ועל חוויותיה במהלכה.

.2

 – ‰ÈÒÙ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚ ˙‡ÏÚ‰במודולה זו נבדקה
מודעות המרואייני להעלאת גיל הפרישה מעבודה בישראל ) 67לגברי ו64
לנשי( .נשאלו ג על ההשלכות של שינוי גיל הפרישה על חייה ,על תכניותיה
האישיות לפרישה לאור הרפורמה ועל מקורות ההכנסה שבעזרת יגשרו על הפער
בי מועד פרישת למועד זכאות לקצבת זיקנה או לגמלה.

úåàéøáä ø÷ñ ìù íéøåè÷éãðéàì íéôôåç íéøåè÷éãðéà çåúéô
(HRS) éð÷éøîàä äùéøôäå
היק הנתוני שנאספו באמצעות כלי המחקר של SHAREישראל מאפשר חישוב של
ציוני מסכמי שוני .בהקשר זה יישמה SHAREישראל את הנחיות מחקר SHARE
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הכלליות לזקיפת ערכי בני השוואה למדידות שנערכו במחקרי אור #אחרי ,דוגמת HRS
ו ,ELSAשהוזכרו להל ) .(Brugiavini et al., 2005כ #למשל חושבה ההכנסה הכוללת

של הפרט כסכו כל הכנסותיו מתעסוקה ,תעסוקה עצמית ,גמלאות ,קצבאות ,העברות
כספי פרטיות וקצבאות שקיבל לצור #טיפול ארו #טווח .ההכנסה הכוללת למשק הבית
חושבה כס #ההכנסות הכוללות של בני משק הבית ומקורות הכנסה אחרי של משק
הבית ,ביניה הכנסה מנכסי ותשלומי שכירות )בפועל או באמצעות זקיפות( .הנתוני
שנאספו דווחו בשקלי ,ובהמרת לערכי יורו התחשבנו ג בכושר הקנייה האמיתי של
הכנסות המשיבי ) .(PPPיש לציי שחלק מהנתוני הגולמיי שעל בסיס חושבו
הזקיפות נאספו תו #שימוש בפרוצדורה שכונתה  .unfolding bracketsהשימוש בה
נעשה כשמשיבי דיווחו שאי ה זוכרי סכומי מדויקי או שאינ מעונייני לדווח
עליה .משיבי אלה נתבקשו לציי א הער #שלא דיווחו עליו היה גבוה או נמו#
מסכומי שנקבעו מראש.
אינדיקטורי שנזקפו להערכת ער #הנכסי שבבעלות המרואייני חושבו באופ דומה.
ערכי נכסי המרואייני חושבו על בסיס ער #מקו המגורי העיקרי בקיזוז המשכנתא)ות(,
וכ על בסיס ערכ של נכסי דלא ניידי אחרי ,חשבונות בנק ,אג"ח ממשלתיות ואחרות,
תיקי מניות ,קרנות נאמנות ,חשבונות פרישה אישיי )ביטוחי מנהלי( ,תכניות לביטוח
חיי ,בעלות על עסקי )מותא לחלק היחסי של המרואיי בבעלות זו( וחובות פיננסיי.
אינדיקטורי למדידת נכסי משק הבית חושבו כ:#
.1

 – ÌÈÈÏ‡È¯ ÌÈÒÎסכו ער #בית המגורי העיקרי ,ער #נכסי דלא ניידי אחרי ,ער#
הבעלות על עסקי )מותא לחלק היחסי של המרואיי בבעלות( וער #כלי הרכב
שבבעלות המרואיי;

.2

 – ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÈÒÈÙ ÌÈÒÎסכו ער #חשבונות הבנק ,אג"ח ממשלתיות ואחרות,
תיקי מניות ,קרנות נאמנות ,חשבונות פרישה אישיי )ביטוחי מנהלי( ותכניות
לביטוח חיי שבבעלות בני משק הבית;

.3

 – ÂË ÌÈÒÎ‰ Í¯Úער #הנכסי הפיננסיי בניכוי ער #החובות וההתחייבויות
הפיננסיי של משק הבית;

.4

 – (risk) ÌÈÚ˜˘ÂÓ ÌÈÈÒÈÙ ÌÈÒÎסכו ער #המניות באחזקה ישירה וזקיפת ער#
החלק היחסי של קרנות הנאמנות וחשבונות הפרישה האישיי )ביטוחי מנהלי(
המושקע במניות;

.5

 – ÂË Í¯Úסכו הנכסי הריאליי והפיננסיי ) Christelis, Jappelli & Padula,
.(2005
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(missing data) íéøñç íéðåúð ,(outliers) íéâéøç íéëøò
(imputations) úåôé÷æå
במחקר  SHAREיושמו פרוטוקולי לטיפול בערכי חריגי שהוזנו בטעות ולא נית היה
לתקנ :נמחקו ערכי חריגי ,ובמקומ נזק עבור המרואיי ער #ה bracketהגבוה
).(Christelis, Jappelli & Padula, 2005
במקרי של ערכי חסרי היה צור #להשתמש בזקיפות כדי לשמור על איכות המדג.
כפי שהיה במחקרי  HRSבארצות הברית ו SHAREבמדינות אירופה ,ג בסקר SHARE
ישראל היו נתוני חסרי רבי ,בעיקר בשאלות בנושא הכנסות ונכסי .כדי להתמודד ע
הבעיה נזקפו ערכי עבור מרואייני בעלי ערכי חסרי ,בהתבסס על המתודולוגיה של
סקר מימו הצריכה האמריקני ) ,(SCFשבה השתמשו ג במדינות  SHAREהאחרות .כ#
למשל במקרי שבה סירבו מרואייני לדווח על סכו מסוי ,א #המידע שמסרו
באמצעות ה unfolding bracketsאיפשר אומד טווח אחד לפחות ,בוצעה זקיפה דר#
שיטת ה .hot deckבשיטה זו ,שבה משתמשי בחברת  RANDלזקיפת ערכי בסקר
הבריאות והפרישה האמריקני ,נתוניה של משיבי שהשיבו לשאלות משמשי בסיס
לזקיפת ערכי למשתמשי שלא השיבו לשאלות ) Christelis, Jappelli & Padula,
.(2005

ìàøùé-SHARE ìù ïåùàøä ìâä éðåúðì äùéâ
פרוייקט SHAREישראל הפיק בסיס נתוני ראשוני לש ניתוח מקדי של הנתוני.
עבודות החוקרי המבוססות על בסיס נתוני ראשוני זה מתפרסמות בגיליו הנוכחי.
באמצע  2007החל צוות SHAREישראל בעבודת תיעוד הנתוני ,כדי לארג אות
בצורה נגישה יותר ולשפר ולעודד את נגישות ציבור החוקרי אליה .עבודה זו נעשית
בחסות המכו האמריקני הלאומי לזיקנה ) National Institute on Aging,
 .(R03AG029258המענק יסייע בהפקת קוב %נתוני נגיש ומשודרג.
לעבודת תיעוד הנתוני ארבעה יעדי (1) :הפקת ספר מונחי ) (codebookאחיד שינהל
את נתוני המחקר הישראלי לצד נתוני המחקר האמריקני ) (HRSוהבריטי );(ELSA
) (2יצירת תיעוד מפורט וידידותילמשתמש שיסדיר את השימוש בנתוני; ) (3נקיטת
פעולות לחיזוק חשאיות נתוני SHAREישראל כ #שחומר חסוי לא יופ %ברבי;
) (4יצירת ספריית קבצי לשימוש ציבור החוקרי .צוות SHAREישראל משת כעת
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(NACDA) פעולה ע הארכיב הלאומי האמריקני לנתוני ממוחשבי על ההזדקנות
SPSS ,SAS  כדי להפיק קובצי נתוני מוכני לניתוח בסביבות,באוניברסיטת מישיג
. בעלי אפשרות חיפושXML  מלבד זאת יתועד המחקר במלואו במסמכי.STATA ו

השלמת משימה זו תגביר את נגישות הנתוני ותסייע למחקר על ידי ביסוס האפשרות
.ישראל לנתוני סקרי אחריSHARE להשוות את נתוני

ישראלSHARE חוקרי המעונייני במידע נוס על השימוש בבסיס הנתוני של
 בבית הספר,מוזמני לפנות לצוות מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל
לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית על ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית
.(http://igdc.huji.ac.il/) בירושלי
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